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  والثالثون السابعةالدورة  - الجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

  حماية البيئة:من جدول األعمال ١٧رقم  البند
 إنبعاثات الطيران

  )كولومبياورقة مقدمة من (

  التنفيذي الموجز
صل القيام به واتأن  الذي ينبغي لاليكاوتسعى ورقة العمل هذه إلى تأكيد موقف دولة كولومبيا بشأن الدور القيادي 

الصادرة عن الطيران أو تخفيفها باستخدام نهج متوازن ) غازات الدفيئة( غازات االحتباس الحراري لحد من تأثيرل
تؤيد كولومبيا أيضا ارشادات االيكاو بشأن االتجار و.  للطيران المدني الدولي بنمو منتظم وآمنيسمح أيضا 
 طرفا في مثل هذهالتابعة للدول األخرى  شركات الطيران رط أن تصبحبشالطيران الدولي  لىإبالنسبة باالنبعاثات 

مقتضيات ملزمة أخرى في هذا الشأن ستعوق إلى حد كبير نمو الطيران المدني في ي أبالتراضي إذ أن  ةالخط
  .الدول النامية

  :بما يلي إلى القيامالجمعية العمومية  تدعى : المطلوب اإلجراء
وقود الطائرات  لى خفض استهالكإالرامي برنامح العمل  برازإمع عالمية للمالحة الجوية الااليكاو  ةتعديل خط  )أ

إلى تحسين كفاءة الحركة  ةالهادف مساعيهافي السراع اإلى الدول والمجموعات اإلقليمية  والطلب. واالنبعاثات
ة في انبعاثات حداث تخفيضات ملموسسبيل إلأسرع وهذا هو . الجوية وتخفيف االكتظاظ في المطارات

  ؛العالميو الطيران المحلي
  ؛تتسم بفعالية التكاليفقائمة على السوق  استخدام اجراءات دعمو طويروالت رعاية البحثتشجيع الدول على   )ب
جل أمن رؤيتها تحقيق لعملها  ،بوصفها قائدا في المسائل البيئية المرتبطة بالطيران ،وجوب مواصلة االيكاو  )ج

. تسم باألمن والسالمة واالستدامة من خالل التعاون مع الدول األعضاء فيهاي على نحو لمدنيلطيران ااتنمية 
  .خطوطها الجوية عنالصادرة  الطيران انبعاثاتدارة إلتحسين طرق الدول المتعاقدة على النظر في  وتشجع

 األهداف
  :اإلستراتيجية

دنى من لى الحد األإ تخفيفال — ئةحماية البي، Cورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي  ترتبط
  .الضارة للطيران المدني العالمي على البيئة ثارآلا

  .أي موارد إضافية تلزمال   :اآلثار المالية

  A35-5 القرار  :المراجع
  وتغير المناخاالجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي 

  بشأن تغير المناخطارية اإلمم المتحدة اتفاقية األألطراف في لالمؤتمر الخامس عشر 
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  المقدمة - ١

من الركاب  نقل الباليينيتم في كل سنة، ف. لعالما فيدور حيوي في التقدم االقتصادي بالطيران يضطلع  ١- ١
  .فرصا وأسواقا عبر العالم، أو يعيد ايجادها وجدمما ي ،جوامجموع صادرات العالم  في المائة من ٤٠و

يران المواتي للبيئة، عملت حتى اآلن على تحسين ممارساتها ألهمية الطالدول والصناعة وإدراكا من  ٢- ١
في  ٧٥بنسبة  ضوضاء الطائراتتم خفض  ،وعلى سبيل المثال. العقود الماضية خالل ازاء خلفية من النمو المرتفعالبيئية 

  .السنوات األربعين الماضية المائة في في ٧٠كفاءة الوقود بنسبة  المائة وازدادت

شجعتها قد و ،٢٠٠٤عمومية لاليكاو في دورتها الخامسة والثالثين المنعقدة في أكتوبر وقامت الجمعية ال ٣- ١
الطيران الدولي،  لنمو ةالسريعوتيرة المع  تتناسببالتزامات بيئية جديدة  االضطالعضرورة لهذه اإلنجازات وإدراكا منها 

 آثارمن الطائرات أو التخفيف منه و ضوضاء راألهداف البيئية للحد من أث بينالذي  A35-5القرار  بإصدار باإلجماع
وقد سلمت الجمعية . الصادرة عن الطيران االحتباس الحراريغازات  آثارمن والهواء المحلي  نوعيةعلى  اتاالنبعاث

ن مالئمة لمعالجة انبعاثات الطيرا ارتأتهاالعمومية أيضا بأن الدول المتعاقدة قد سبق أن اعتمدت عددا من التدابير التي 
فقد حثت الجمعية العمومية الدول  ،وبالتالي. الصادرة عن شركات الطيران التابعة لها من خالل التعاون واالتفاق المتبادل

". تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو المنظم للطيران المدني الدوليقد اتخاذ التدابير البيئية األحادية الجانب التي االمتناع عن "على 
كولومبيا ورقة عمل باالشتراك  قدمت، ٢٠٠٧عقدة في سبتمبر نة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو الموفي الدورة  السادس

فرض رسوم ب القيام من جانب واحد عن المتناعإلى ا والواليات المتحدة األمريكية تدعو فيها الدولوبنما مع كندا واليابان 
  .المتبادل الموافقةومبدأ  باالنبعاثم موقفها بشأن االتجار دع إلى االيكاوتدعو فيها و االحتباس الحراريغازات 

في المؤتمر الخامس عشر والطائرات ن وقود السفن أتوصل إلى أي اتفاق بشيتم الوبالرغم من أنه لم   ٤- ١
اليكاو ، فإن ا١٨/١٢/٢٠٠٩إلى  ٧بشأن تغير المناخ المنعقد في كوبنهاغن من  اإلطارية في اتفاقية األمم المتحدةلألطراف 

  .آثار تغير المناخ من تخفيففي الخطة عملها للمساعدة  قدما في ماضية 

ردا على نتائج المؤتمر الخامس عشر لألطراف، أكد رئيس مجلس االيكاو السيد روبرتو كوبيه و  ٥- ١
االيكاو لمراقبة  من خاللوبموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي  ملتزمة بمواصلة العمل تزالغونزاليس، على أن الدول ال 

  .يجعل صناعة النقل الجوي مستدامة من الناحية البيئيةسانبعاثات الطيران المدني الدولي على نحو 

رفيع الفي االجتماع  ،ئة من الحركة الجوية التجارية العالميةافي الم ٩٣كما وافقت الدول التي تمثل   ٦- ١
على مزيد من  ٩/١٠/٢٠٠٩إلى  ٧من ذي عقد في المقر الرئيسي لاليكاو المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ ال

الهدف  ترسيخ :بالتعاون مع صناعة النقل الجوي في إطار مبادرات مثل ،الطيران على تغير المناخ تأثيرتخفيض من لا
كسيد الكربون أ لثاني ؛ ووضع معيار عالمي٢٠٥٠عام  حتىئة سنويا افي الم ٢العالمي لتحسين كفاءة الوقود بنسبة 

 فيللدول النامية لمساعدتها  وتدابير مساعدة ؛سوق للطيران الدوليالالتدابير القائمة على من إطار وضع و ؛للطائرات
أنواع وقود  الستحداث وإنتاجواألعمال اإلضافية الجارية  ؛الحصول على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

  .عالمي صعيدالوقود على من  األنواعه مما يجعله أول قطاع يستخدم هذ ،مجتمع الطيرانلبديلة 

 تعاونن تلتمس أ، يتعين على االيكاو اتاالنبعاث التصدي بنجاح للتحدي الذي يمثله تزايدمن  اوتمكين  ٧- ١
والتشغيلية وأنواع الوقود  والتحسينات التكنولوجية ،تدابير الكفاءة عن طريقانبعاثات الطيران  تأثيرالدول المتعاقدة في إدارة 



A37-WP/109 - 3 - 
EX/27  

 
 

الضوضاء  تأثير خفضفي األنشطة الرامية إلى  لمتأصلةالترابط ا حاالتمع مراعاة  ،البديلة والسياسات ذات الطابع الدولي
  .واالنبعاثات على البيئة

 المناقشة - ٢

قنيين الت دعمالالمساعدة و توفير لضوضاء واالنبعاثات علىل البيئية ثاراآلهدف تخفيف تحقيق  يتوقف ١- ٢
لقياس وتحديد المعايير الضرورية  األساسية تحسينا لفهمفي المجاالت  تعزيز البحث واالستحداث العلميينلدول المتعاقدة في ل

وتصميم المزيد من المحركات التي تتسم بالكفاءة من  ،الصادرة عن الطيران االحتباس الحراريانبعاثات غازات  تأثير
االتصاالت والمالحة ب يقوم على أساس تزويدهنقل جوي متقدم  وكذلك ايجاد) اتتصميم الطائر(الناحية البيئية 

هي التي من هذا القبيل تحسينات تكنولوجية وكانت  .في الوقت المناسبوإدارة الحركة الجوية بشكل متين و/واالستطالع
 .التكلفةية من حيث البيئية في أكثر المناطق تأثرا وعلى نحو أكثر فعال النجازاتأدت إلى أكبر عدد من ا

 باالتجار باالنبعاثات في الخاصة المبادئ التوجيهيةإعداد وباإلضافة إلى ذلك، استكملت لجنة حماية البيئة   ٢- ٢
شير إلى أن ي دتمهيمع  شروعالوثيقة في شكل م علىوافق مجلس االيكاو  ،مارس الماضيشهر في و . ٢٠٠٧براير ف

تنطبق إال على شركات الطيران التابعة للدول األخرى  أالخطط االتجار باالنبعاثات ينبغي  أنيرون أعضاء المجلس 
 بمعالجةأنشطتها المتعلقة بالتدابير القائمة على السوق  ن تعززأينبغي القيادي،  تمشيا مع دور االيكاو.  االتفاق المتبادلب

  .اليمأو األق/في الدول و توجد التيت بين مختلف خطط االتجار باالنبعاثا فيماالروابط القائمة 

زال موضع جدال  ما، وهو الموضوع الذي االحتباس الحراريوفيما يتعلق برسوم انبعاثات غازات  ٣- ٢
 .بكثير من االتجار باالنبعاثات مربحيةلجنة حماية البيئة بأن هذه الرسوم أقل  وضحتأقانوني كبير، فقد 

انبعاثات الطيران تؤدي إلى تكاليف كبيرة وتعرقل  تأثيردة لمراقبة إدراك أن التدابير المعتم يتههمأمما له  ٤- ٢
في االعتبار آثار التدابير  ؤخذتوال بد من أن . لظروف االقتصادية السائدة في الدول الناميةإلى االنمو االقتصادي نظرا 

 .ةالمتبادل الموافقةقائم على  إتباع نهج فائدةالبيئية على العالم النامي، مما يؤكد 

لتحديد أفضل السبل إلدارة انبعاثات الطيران  الدول المتعاقدة حقوق بعضها البعض ن تحترمأويجب  ٥- ٢
ضوء مختلف التجارب والهياكل األساسية لقطاع الطيران عبر العالم،  فيو. الصادرة عن شركات الطيران التابعة لها

 ،مكن إيجاد حلول لمشكلة إنبعاثات الطيران الدوليوي.  األهداف والتدابيرواسعة من متنوعة  مجموعة  هناك حتماستكون 
  .للعمل من خالل التشاور والتعاون مشتركة رضيةأإذا وجدت االيكاو والدول األعضاء فيها 

  —انتهى  —


